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HÅP & TILGIVELSE
Allah u, den Nåderike, venter alltid på mennesket til å spørre Ham om tilgivelse for sine synder.
Hans dør holdes alltid åpen. Man må bare spørre om tilgivelse for å få den fra Han. Allah u har
fortalt til sin elskede Profet s at han skal si til menneskeheten det at de som har gjort sin sjel ondt,
bør aldri miste håp om å bli tilgitt. Å miste håp til Allahs tilgivelse kjennetegner vantro så det er
altså ikke kjennetegnet til en troende. Allahs Nåde og Barmhjertighet tilkaller menneskene, Han er
alltid klar til å tilgi menneskenes synder. Selv om syndene er så store som et hav, er Allah u fortsatt
klar til å tilgi vedkommende som ønsker tilgivelse fra Han u – man må bare være villig til å be om
tilgivelse fra Allah, den Nåderike. Allahs tilgivelse-kammer er uendelig svært, Han er alltid klar til å
skjenke sin Nåde på ethvert tidspunkt. Mennesket må aldri på noen som helst måte miste håp om å
få tilgitt syndene sine og må alltid være villig til å takke han og spørre om tilgivelse.

Allah u elsker de som ber om Hans tilgivelse. Når mennesket ber om tilgivelse fra Allah u så rister
Allahs tilgivelse-kammer av glede. Å ønske andre ondt eller være Ham utakknemlig, fører derimot til
Allahs vrede.
Den høyaktede Profeten s berettet at det var en person som var på reise på en dag med sterk varme.
Han parkerte transportmiddelet sitt og gikk for en ærend, da han kom tilbake var den borte. Så han
begynte å lete etter den men fant den ikke. Etter en stund satt han under et tre og begynte å påkalle
Allah u og takke Han for alt – og med en gang fant han den igjen å være rett foran øynene på han.
Så det er viktig at man aldri mister håp, og alltid er Allah takknemlig, uansett hvor ille eller vanskelig
situasjon man befinner seg i. Ingenting er umulig for Allah u. Man må bare stole på Han u og
være tålmodig.
Allah liker å beskrive seg Selv som den Nåderike, den Barmhjertige. Selv i Koranen beskriver Han
seg ofte som evig Nåderik og mest Barmhjertig.
I surah 60 [ ( الممتحنةAl-Mumtahanah)], vers 8 sier Allah u at vi skal vise godhet og rettferd mot
våre medmennesker, selvom vi bor i et fremmed land:
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«Allah forbyr dere ikke å vise godhet og rettferd mot dem som ikke har kjempet mot dere om
levemåten (religionen) og ei heller drev dere ut av hjemmene deres. Sannelig, Allah elsker dem som
utøver rettferdighet.»1
Vi er i en tid med mange misforståelser og misoppfatninger om islam. Dagens barn og ungdom prøver å lete etter svar fra internett, og
internett er ikke alltid til å stole på når det kommer til hva islam virkelig står for. I den anledning har vi laget en sikker kilde til å søke
kunnskap om islam fra. Det er en lettleselig pensum om fred og den gir eksempler fra Profetens s liv og deres følgesvenners l – om
det fredelige islam, at islam tar avstand fra ekstremisme og radikalisme, og at man skal leve i fred og harmoni med ikke-muslimer, og
hva jihad virkelig står for: å streve sitt indre jegs lyster til å bli et bedre og from mennesket:
1. Minhaj-us-Sawi (fantastisk bok om Profetens s liv)
2. Fasting og spirituell retrett
3. Jihad (å streve etter å bli et bedre mennesket)
4. Fred, integrering og menneskerettigheter
5. Forholdet mellom muslimer og ikke-muslimer
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